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RESUMO 

Um desenvolvimento gerencial eficaz e eficiente implica, em qualquer organização, a 
existência de uma infraestrutura informacional para tomada de decisão, de forma ágil 
e segura. O presente artigo avalia a importância do Sistema de Informação na 
gestão empresarial para tomada de decisões tendo como foco o nível tático. Por 
meio de pesquisa exploratória, bibliográfica e descritiva, levantaram-se as principais 
funcionalidades e utilizações dos sistemas de informação dentro das organizações 
empresariais. A utilização de um sistema de informação fortalece a comunicação de 
informações pela empresa, ajudando assim os profissionais do nível tático tomar 
decisões importantes para o desenvolvimento e para crescimento da empresa.   
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INTRODUÇÃO  

 

O sistema de informação é importante para a empresa, pois auxilia no 

gerenciamento de grandes quantidades de dados. Tal gerenciamento organiza e 

processa os dados, transformando-os em informações úteis para seus usuários, 

conforme parâmetros hierárquicos e organizacionais, definidos pela própria 

organização. o transformem em relatórios para auxiliarem o nível estratégico da 

organização na tomada de decisão.  

É importante que a empresa tenha um sistema de informação que funcione 

de forma segura e que tenha uma boa estrutura para ajudar na tomada de decisões, 

para que o gestor possa saber agir de forma rápida ágil e segura, essas decisões 

favorecerão para o crescimento da empresa. É relevante que os gerentes estejam 

preparados para resolver com rapidez os problemas internos e externos da 

organização, por isso a importância do bom funcionamento do sistema de 

informação. 

Este artigo tem por objetivo apresentar a importância do Sistema de 

Informação no nível tático para a organização, verificando a funcionalidade desse 

sistema e como seus usuários o utilizam para ter maior eficácia na tomada de 

decisões dentro da organização. 

Esse artigo irá apresentar por meio de tópicos os níveis de uma organização 

e suas funções, a utilização dos sistemas de informação dentro do nível gerencial e 

as necessidades informacionais na atual gestão. Também irá abordar dentro do nível 

tático como funciona o Sistema de Informação Gerencial (SIG) e o Sistema se Apoio 

a Decisão (SAD). 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

1 NÍVEIS ORGANIZACIONAIS E SUAS FUNÇÕES 

 

A palavra organização possui diversos significados, destacando-se o 

conceito como entidade social e como função na administração. Mesmo sendo 

distintos, ambos os conceitos estão interligados. Uma organização como a empresa, 

também possui seu papel social, e faz uso da função administração para alcançar 

seus objetivos.  

Uma empresa bem organizada, distribui os recursos e as tarefas 

determinando a hierarquia, ou seja, quem faz o que, quem tem autoridade sobre 

quem, e onde e quando deve-se tomar determinadas decisões. Desse processo 

resulta a estrutura organizacional, que define como as atividades da empresa são 

ordenadas e designadas, especificando os procedimentos, as relações e as funções 

de cada um, para que coordenadas alcancem seus objetivos. 

De acordo com Felipe Sobral (2008), pode-se dizer, que existem três 

diferentes níveis organizacionais: Nível Estratégico que está no topo da hierarquia 

organizacional e fazem parte dela os administradores de topo, geralmente composta 

por um grupo pequeno de executivos que são responsáveis pelas decisões 

importantes da organização e de longo prazo. A atuação desses profissionais é 

estratégica e envolve toda a organização, sendo responsáveis pela interação da 

organização com o ambiente externo. Os administradores de topo de uma 

organização são: o presidente, os vice-presidentes, os membros do Conselho de 

Administração, o diretor executivo e outros executivos que pertençam à alta 

administração. 

Nível Tático está no meio da pirâmide organizacional. É formado por um 

grupo de executivos que são responsáveis pela relação interna entre o nível 

estratégico e o nível operacional. Esses profissionais coordenam a atividade de 

outros níveis mais baixos, e são responsáveis por traduzir as políticas e estratégias 

definidas pelos executivos do nível estratégico em ações concretas, para que o nível 

operacional possa implementar. A orientação desses profissionais é tática, e está 



 

 
 

 
 

voltada para uma unidade de negócios, departamento ou área funcional. 

Normalmente, os profissionais desse nível são os gerentes ou diretores de unidades 

de negócio, de departamento, de área ou de divisão. 

Nível Operacional é o mais baixo da hierarquia da organização, e é 

constituído pelos profissionais de primeira linha. Eles coordenam o trabalho dos 

membros da organização, que, por sua vez, são responsáveis pela execução e 

realização das atividades e tarefas cotidianas. Os profissionais desse nível 

organizacional têm atuação operacional, voltada para a execução de atividades 

operacionais de curto prazo. Os administradores de primeira linha são os 

supervisores, os líderes de esquipe, os coordenadores de projeto, entre outros 

gestores responsáveis apenas por pequenos grupos de trabalho ou de tarefas. 

 Como cada organização possui interesses, especialidades e níveis 

diferentes, também há diferentes tipos de sistemas. Nenhum sistema sozinho pode 

fornecer todas as informações que uma empresa necessita. Segundo Anthony 

(1965), os sistemas são estruturados para atender a esses diferentes interesses 

organizacionais. 

Há quatro tipos principais de sistemas de informação que atendem aos 

diferentes tipos níveis organizacionais. Sistemas do nível estratégico ajudam a 

gerência sênior, a tomar as melhores decisões sobre questões estratégicas e 

tendências de longo prazo. A principal função é contabilizar as mudanças no 

ambiente externo com a capacidade da organização.  

Sistemas do nível gerencial servem às atividades de controle, 

monitoramento, tomadas de decisões e procedimentos administrativos dos gerentes 

médios. Nos sistemas gerenciais a função é de produzir relatórios periódicos sobre 

as operações, ao invés de informações instantâneas. 

Sistemas do nível de conhecimento dão suporte aos trabalhadores do 

conhecimento, e de dados da organização. A função desses sistemas do nível é 

ajudar a empresa comercial a integrar tecnologias novas ao negócio, e auxiliar a 

organização a controlar o fluxo de documentos. 



 

 
 

 
 

Os sistemas do nível operacional dão suporte aos gerentes operacionais, 

acompanhando atividades e transações fundamentais da organização, como contas 

a receber, vendas, folha de pagamento, depósitos à vista e concessão de crédito. A 

principal finalidade de um sistema desse nível é responder questões de rotina e 

conduzir o fluxo de transações pela organização. 

 

2 FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS NO NÍVEL TÁTICO 

Segundo Laudon e Laudon (2004), no nível tático ou gerencial, as principais 

atividades atendidas são: monitoração; controle; tomada de decisão; e 

procedimentos administrativos dos gerentes médios. Esse nível tem característica de 

produzir relatórios periódicos sobre as operações. 

Conforme Rezende e Abreu (2017) definem que nesse nível se enquadram 

gerencias, chefias, coordenações, mestrias, supervisões da empresa, em seus 

departamentos. Ainda, as decisões que são tomadas no nível tático têm efeito num 

prazo mais curto, porém que não tem tanta importância, como o nível estratégico. 

Rezende e Abreu (2017, p.111) ressaltam que “O planejamento tático tem 

como finalidade aperfeiçoar determinada área de resultado ou função empresarial e 

não a empresa inteira” 

Ainda, segundo Rezende e Abreu (2017), o destaque e a principal 

preocupação dos gestores são o desenvolvimento da produtividade, com qualidade 

e perenidade o crescimento global da empresa, sempre destacando o negócio 

principal e a competitividade da mesma. Por ter tais finalidades, a sua posição 

dentro de uma pirâmide hierárquica de funções e responsabilidade, se localiza no 

meio. 

 

2.1 GESTÃO COMO FUNÇÃO DO NÍVEL TÁTICO 

 

Rezende e Abreu (2017) dizem que para gerir uma empresa é necessário o 

conhecimento das principais habilidades que envolvem a gestão: a primeira 



 

 
 

 
 

habilidade é a de gestão de pessoas, pois são elas que movem a empresa; a 

segunda habilidade é a gestão de processos empresariais que são os 

procedimentos que envolvem os negócios do mercado; a terceira e principal 

habilidade é a gestão de recursos diversos, aqueles ligados a logística, financeiro, 

comercial, tecnológicos, entre outros. 

Ainda de acordo com Rezende e Abreu (2017), os principais produtos 

elaborados para fins de gestão são os relatórios e as informações via telas do 

sistema, que servem para facilitar o processo de tomada de decisão. Para fins 

executivos, os relatórios devem ser feitos em telas do sistema, e depois de serem 

mostrados e analisados, fornecerem a opção de imprimir as informações.  

Conforme Rezende e Abreu (2017) o desenho ou layout dos produtos para a 

gestão, o próprio usuário deve elaborar, seja ele gestor ou cliente do corpo técnico. 

Desta forma, os itens para a estruturação de telas e relatórios para a gestão, devem 

ser considerados e analisados pelos clientes e usuários destes produtos. Os itens 

que devem ser analisados são: 

Segundo Denis Alcides Rezende e Aline França de Abreu (2017, p.177 e 

178): 

A- “Número ou Resultados: 

 Apresentar as situações atuais e desejadas; 

 Relatar os períodos anteriores e atuais 

 Demonstrar a relatividade, os exemplos, os percentuais, os 
acumuladores e os comparativos. 
 
B- Gráficos e Ícones: 

 Facilitar o entendimento por mediante melhor visualização; 

 Apresentar os níveis de tomada de decisão; 

 Indicar situação máxima média e mínima ou outros comparativos. 
 
C- Decisões Sugeridas: 

 Iniciar ou sugerir as ações; 

 Representar o ponto mais importante; 

 Tornar claros os procedimentos envolvidos; 

 Relatar os recursos necessários; 

 Apresentar as alternativas. 
 
D- Simulações e Resultados: 

 Possibilitar exercícios de simulação; 

 Gerar cenários futuros; 



 

 
 

 
 

 Prever resultados das decisões tomadas; 

 Informar a otimização do resultado que se pretende alcançar; 

 Comparar as informações com o meio ambiente interno e/ou externo; 

 Fornecer comentários que evitem a possibilidade de diferentes 
interpretações”. 
 

Segundo Rezende e Abreu (2017) as informações anteriores, que são 

gerenciais e estratégicas, são chamadas de produtos para a gestão, outras 

informações, porém mais simples, podem ser relatadas. Além dessas informações 

serem simples, elas propiciam maior segurança ao decisor em suas ações. Elas 

podem ser exemplificadas como: 

 “Apresentar nome da empresa, da unidade departamental ou local da 
informação; 

 Identificar a tela ou relatório com códigos, números e nome; 

 Mostrar data de referência, data e hora da emissão; 

 Paginar os produtos, incluindo numeração de/até; 

 Possibilitar eventuais ordenações, quebras e totalizações”. (REZENDE E 

ABREU 2017, p. 177 e 178) 

 

Cada empresa tem uma forma de gerir, e estes são alguns exemplos de 

como elas podem fazer, com mais segurança. Para cada empresa, projeto ou 

situação pode adicionar ou diminuir itens. Porém toda empresa é diferente mesmo 

tendo o mesmo negócio. 

 

3 UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO NÍVEL TÁTICO 

De acordo com Rezende e Abreu (2017), o nível tático de uma organização 

trabalha com o processamento de dados que ocorrem dentro de uma empresa, 

como em transações operacionais, vendas, planejamento de controle de produção 

entre outros resultados, os gestores transformam esses dados obtidos em 

informações agrupadas para a gestão para poder auxiliar na tomada de decisão da 

parte de gestão ou da parte gerencial da empresa. 

Segundo Laudon e Laudon (2004), o nível tático possui duas subdivisões, 

que é o Sistema de Informações Gerencial e o Sistema de Apoio a Decisão, cada 

um deles tem uma função dentro do nível tático. O Sistema de Informação Gerencial 

dá suporte ao nível gerencial da empresa, estuda o sistema da organização e sua 



 

 
 

 
 

administração, para poder dar resultados para o nível estratégico. O nível estratégico 

utiliza, na maioria das vezes, as informações de eventos internos da organização 

extraídos do Sistemas de Informações Gerenciais (SIG). As respostas a perguntas 

rotineiras são geradas pelo SIG. Os relatórios gerados por esse, podem especificar 

muita das funções ou produtos da empresa, como a quantidade que foi vendida em 

uma semana na empresa. 

Ainda conforme Laudon e Laudon (2004), o (SAD) Sistema de Apoio a 

Decisão, outro subsistema que possui no nível tático, possui maior poder analítico do 

que outros subsistemas, pois analisam grandes quantidades de dados de uma forma 

que os dados possam ser utilizados por quem toma as decisões na empresa. O SAD 

usa informações obtidas por outros subsistemas como o SIG e o Sistema de 

Processamento de Transações (STP). Esses sistemas também recorrem a 

informações de fontes externas, para ver como estão o andamento de empresas os 

concorrentes para poder ajudar na formação de preços. 

 O nível gerencial usa informações de computadores e também informações 

pessoais. 

Segundo Rezende e Abreu (2017, p. 114 e 115): 

“Como exemplos, enquadram-se nessa classificação as informações 
agrupadas dos sistemas: 

 planejamento e controle de produção: quantidade total produzida; 

 faturamento: valor do faturamento do dia, valor acumulado do mês; 

 contas a pagar: número de títulos a pagar do dia, valor total a pagar do 
dia, número de inadimplentes; 

 estoque: percentual de estoque distribuído por grupo de materiais; 

 folha de pagamento: valor acumulado de salários, valor total dos 
encargos sociais; 

 contabilidade fiscal: valor acumulado de impostos a recolher por mês. 
Reiterando, nos sistemas de informações gerenciais, as informações são 
apresentadas agrupadas, ou sintetizadas tais como totais, percentuais, 
acumuladores, plurais etc.’’ 
 

Essas informações são agrupadas e analisadas pelos gestores do nível 

tático, de modo que possam ajudar aos gestores do nível estratégico na tomada de 

decisões, e também a ver como está o funcionamento da empresa, e a como tomar 

decisões futuras para a empresa. 



 

 
 

 
 

Segundo Carmo e Pontes (1999), com o passar do tempo o sistema de 

informações dentro das empresas foram se tornando cada vez mais avançados, 

facilitando assim mais a tomada de decisões dentro das organizações e também se 

tornou um ponto estratégico. A competitividade se tornou muito grande no mercado, 

com isso os gestores de nível médio tiveram que ter mais agilidade ao transformar 

as informações adquiridas em respostas para seus superiores na organização. A 

forma como as empresas utilizam essas informações podem ser o diferencial na 

atualidade, isso pode tornar a empresa mais competitiva no mercado, com mais 

êxitos nas tomadas de decisão. Cada vez mais o mercado exige novas tecnologias 

no sistema de informação das empresas. Os gerentes de nível intermediário 

precisam ter cada vez mais capacidade de gerir suas funções, de utilizar as novas 

tecnologias e a informação que elas o proporcionam para fazer a empresa crescer 

cada vez mais. 

 

4 A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL PARA AS 

EMPRESAS 

O foco principal de um Sistema de Informação Gerencial (SIG) é dar suporte 

aos gestores intermediários, nas diversas funções existentes dentro da empresa, tais 

como: a eficiência operacional, Marketing, produção, finanças entre outras.  

A implantação de um S.I.G. faz com que toda a empresa passe a usufruir de 

seus benefícios, pois, através de um banco de dados comum é possível se ter uma 

visão ampla e real do funcionamento da empresa. Através do sistema é possível 

acompanhar o andamento da produção em uma determinada máquina, ou setor. É 

possível também, verificar se o estoque está atendendo a demanda de matérias-

primas, se há algum atraso e, em qual setor ele está acontecendo, tudo atualizado e 

com fácil acesso.  

Pode-se considerar o SIG como um grande aliado do gestor, pois em um 

mundo globalizado onde se exige qualidade e rapidez, ter em mãos dados e 



 

 
 

 
 

informações atualizadas, pode ser o grande diferencial na hora de tomar uma 

decisão.  

De forma a compreender o sistema de informação gerencial é necessário 

compreender o que é sistema, dados, informação e gerencial. 

Sistema são componentes que estão ligados entre si, que trabalham para a 

execução de uma determinada atividade. Segundo Oliveira (2008, p.7) “sistema são 

partes que trabalham cada uma em determinada função e, através dessas funções 

geram resultados, esses resultados unidos formam um todo que trabalha em prol de 

um objetivo em comum, cada parte com um objetivo definido”. Sendo assim, 

sistemas são diferentes componentes desempenhando funções distintas que visam 

um mesmo objetivo, iniciando assim o S.I.G. 

Dados, são apenas fragmentos desordenados de notícias ou informações, 

que por si só não possuem nenhuma relevância, e não podem ser usados como 

base para tomadas de decisão. Os dados precisam de outros instrumentos para que 

seus componentes sejam filtrados e analisados, transformando-os em informação. 

Informação, Segundo Oliveira (2008, p.22) "é a partir do estudo dos dados 

que são geradas informações”. A partir da informação o gestor pode ter uma visão 

ampla do estado em que se encontra sua empresa, e só assim poderá tomar 

decisões acertadas, considerando as peculiaridades de cada área da empresa. 

Gerencial é a parte principal da gestão de uma empresa, pois é ai que os 

gestores tomam as decisões que podem afetar o futuro desenvolvimento e 

crescimento da empresa. Baseando-se no histórico da empresa e na variação do 

mercado a sua volta e com a ajuda do S.I.G. o gestor estará bem embasado na hora 

de decidir qual o próximo passo a ser seguido. 

As empresas precisam estar preparadas para resolver os problemas internos 

e externos do ambiente em que estão inseridas, para isso buscam nos sistemas de 

informações suporte para resolução de tais problemas. Os sistemas de informação 

dão condições para que as empresas saibam reagir às mudanças do mercado, e se 



 

 
 

 
 

sintam protegidas por um processo decisório firme o suficiente para garantir a 

resolução do problema. 

Com um sistema de informação estruturado a empresa garante um grande 

diferencial em relação aos concorrentes, e os gestores podem tomar decisões mais 

rápidas e de fontes seguras. 

"Na era da informação, o diferencial das empresas e dos profissionais está 

diretamente ligado à valorização da informação e do conhecimento, proporcionando 

soluções e satisfação no desenvolvimento das atividades" (BAZZOTTI et al, 2012 p 

9). 

Para isso é necessário que o sistema de informação atenda as reais 

necessidades dos usuários. Atendendo ao usuário com presteza, apresentando 

custos compatíveis, adaptando-se constantemente às novas tecnologias de 

informação e estando alinhados com as estratégias de negócios da empresa. 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

Pode-se observar que o sistema de informação gerencial é fundamental para 

a tomada de decisões dentro das empresas. Devido à grande competitividade 

existente no mercado, hoje é extremamente importante ter um sistema implantado 

dentro da empresa. 

Com tantas informações, documentos, e notícias sendo recebidas a todo 

instante é necessário que o sistema implantado, seja moldado de forma a atender as 

necessidades específicas de cada organização, pois com um sistema de informação 

gerencial adequado aos gestores do nível tático, podem definir estratégias a curto e 

longo prazo, e obter sucesso em ambos, garantindo um futuro próspero para a 

organização. 



 

 
 

 
 

Concluímos, assim, que um sistema de informação gerencial adequado ao 

nível tático, se torna um fator determinante no auxílio prestado no cotidiano da 

empresa, pois com resultados reais disponíveis é possível realizar mudanças, desde 

a organização de equipamentos e a reorganização de pessoas e funções, visando a 

realização das atividades de forma eficaz e eficiente. 
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